sport
Kamil Syprzak i Sasha Tioumentsev po¿egnali siê z kibicami

Piłka nożna
I liga, 6 czerwca godz. 16.00:
Wigry Suwa³ki – Wis³a P³ock.
IV liga, 3 czerwca:
Wis³a II P³ock – Bug Wyszków,
Skra Drobin – Ostrovia Ostrów
Mazowiecka, Nadnarwianka Pu³tusk – B³êkitni G¹bin, Mazovia
Miñsk Mazowiecki – MKS Ciechanów, M³awianka M³awa – Narew
Ostro³êka, MKS Przasnysz – Wkra
¯uromin, Korona Szyd³owo – Huragan Wo³omin, Olimpia Warszawa – KS £omianki, B³êkitni Raci¹¿
– Bzura Chodaków.
6 lub 7 czerwca: B³êkitni R. – Wis³a II, Bzura – Olimpia, £omianki –
Korona, Huragan – Skra, Ostrovia –
Przasnysz, Wkra – Nadnarwianka,
B³êkitni G. – M³awianka, Narew –
Mazovia, Ciechanów – Bug.
Ostatnia kolejka zostanie rozegrana 13 czerwca.
Liga okrêgowa, 6 lub 7 czerwca:
Amator Maszewo – ULKS Ció³kowo, Unia Czermno – Œwit StaroŸreby, Unia I³ów – Stoczniowiec P³ock,
Wis³a Nowy Duninów – B³yskawica
Lucieñ, Zorza Szczawin Koœcielny –
Orze³ Goleszyn, Zryw Bielsk – Mazur Gostynin, Skrwa £ukomie –
Kasztelan Sierpc.
Do koñca rozgrywek zosta³y
jeszcze kolejki zaplanowane na 14
i 20 czerwca.
Klasa „A”, 7 czerwca:
Wis³a G³ówina Sobowo – Spójnia Ma³a Wieœ, Start Proboszcze-

wice – Sparta Mochowo, Stegny
Wyszogród – Pogoñ S³upia, Wicher Cieszewo – Lwówianka Lwówek, Delta Miszewko Strza³kowskie – Kormoran £¹ck, Huragan
Bodzanów – Kasztelan Bia³e B³oto.
Do koñca rozgrywek pozosta³y
jeszcze kolejki zaplanowane na 14
i 20 czerwca.
Klasa „B”, 7 czerwca:
B³êkitni II G¹bin – Olimpia Gozdowo, Orkan Lelice – Orkan Sochaczew,
Relax Miszewo Mutowane – Mazowia S³ubice, SKS 70 P³ock – GKS
Góra, Czarni Rempin – FK Rybno.
III liga kobiet, 6 czerwca godz.
15.00:
KS Królewscy P³ock – Z¹bkovia
Z¹bki.
Mecz zostanie rozegrany na stadionie miejskim w P³ocku przy ul.
Sportowej.

Girls Soccer
3 czerwca w godz. 10.00 –
15.00 na orliku przy ul. Zamenhofa na osiedlu Winiary, odbêdzie
siê turniej pi³ki no¿nej dla dziewcz¹t o puchar dyrektora MZOS.

Turniejada
8 czerwca w godz. 10.00 – 15.00
na boiskach Szko³y Podstawowej
nr 23 w P³ocku, na osiedlu Podolszyce Pó³noc odbêdzie siê Turniejada szkó³ podstawowych uczniów
Jol.
klas I – III.

Pod patronatem prezydenta miasta P³ocka i TP

Szachowe mistrzostwa
W najbli¿szy weekend, od 5 do 7
czerwca, w sali Zespo³u Szkó³ Technicznych „70” rozegrane zostan¹
mistrzostwa P³ocka w szachach klasycznych. Bêd¹ to najwiêksze zawody organizowane w mieœcie, w którym wystartuj¹ zawodnicy: w turnieju A – Elo lub PZSzach od 1800,
z norm¹ na tytu³y i kategorie centralne oraz w turnieju BV – pozostali szachiœci.
Turniej zaplanowano na trzy dni, zawodnicy bêd¹ rozgrywaæ swoje partie
od godz. 9.00 do 18.00. Ostatniego dnia
zawodów odbêdzie siê uroczyste zakoñczenie oraz wrêczenie nagród zwyciêzcom, zaplanowane na godz. 18.30.
Kibiców zapraszamy, by obserwowali
zmagania najlepszych.
Organizatorzy przyjmuj¹ zg³oszenia
zawodników. Chêtni mog¹ siê zareje-

strowaæ na stronie http://www.chessarbiter.com/ lub wys³aæ zg³oszenia z podaniem informacji: imiê, nazwisko,
kraj, data urodzenia, ranking FIDE,
ranking PZSzach na adres g.potkanski@vp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3. czerwca pod rygorem dopuszczenia zawodnika od II rundy.
Turniej A rozgrywany bêdzie
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo gry 1.5 godz.
na partiê dla zawodnika, zaœ Turniej
B – systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo gry 1 godz.
na partiê dla zawodnika. O zajêtym
miejscu decyduj¹ kolejno: iloœæ
zdobytych punktów, punktacja Buchholza z odrzuceniem najs³abszego i najlepszego wyniku, pe³na punktacja Buchholza, liczba
Jol.
zwyciêstw, progresja.

Powtórzy³ swoje wyniki sprzed roku

We W³oc³awku rozegrane zosta³y mistrzostwa Polski w karate
tradycyjnym. Jednym z bohaterów imprezy by³ Jan K³êbek, prezes i wspó³za³o¿yciel Polskiej Akademii Karate Tradycyjnego.
Podczas rozgrywanych we W³oc³awku mistrzostw Polski seniorów
w karate tradycyjnym, bój o medale
toczyli najlepsi krajowi zawodnicy,
medaliœci mistrzostw Europy i œwiata.
Wœród nich o najwy¿sze laury walczy³
Jan K³êbek, prezes oraz wspó³za³o¿yciel P³ockiej Akademii Karate Tradycyjnego, który wystartowa³ w dwóch
konkurencjach, en-bu oraz fuku-go.
Jak siê okaza³o Jan K³êbek w obu
konkurencjach powtórzy³ swój wynik
sprzed roku. W en-bu obroni³ tytu³ mistrza Polski, ponownie stan¹³ na naj-
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K³êbek mistrzem Polski

wy¿szym stopniu podium, natomiast
w drugiej konkurencji, w fuku-go wyJol.
walczy³ br¹zowy medal.

Wis³a bez trzech
Po raz ostatni w Orlen Arenie
zawodnicy Orlen Wis³y spotkali
siê z kibicami. – Nie ma i nie bêdzie oficjalnej informacji, gdzie
bêdê gra³ w nastêpnym sezonie.
Przez najbli¿sze tygodnie bêdê
jeszcze w P³ocku, ale potem wyje¿d¿am – powiedzia³ ¿egnaj¹c siê
z kibicami Kamil Syprzak.
Zawodnicy i trenerzy spotkali
siê z kibicami w Orlen Arenie
po raz ostatni w tym sezonie.
Od wrzeœnia w sk³adzie Orlen Wis³y zabraknie trzech zawodników.
Zmieniaj¹ barwy: nieobecny z powodu kontuzji Mariusz Jurkiewicz, Alexander Tioumentsev oraz
Kamil Syprzak, który w barwach
p³ockiej Wis³y stawia³ pierwsze
kroki w pi³ce rêcznej, a odchodzi
z klubu jako zawodnik ca³kowicie
ukszta³towany.
By³o sentymentalnie, miêdzy innymi dziêki filmom przygotowanym przez Wis³aTV, które przypomnia³y najwa¿niejsze wydarzenia
z tego sezonu. Kibice ponownie
prze¿ywali piêkne bramki i wspania³e parady bramkarzy, które wywo³a³y ³zy wzruszenia.
W Orlen Arenie zabrak³o tego
wieczoru Mariusza Jurkiewicza,
zawodnika kompletnego, którego
p³occy kibice zapamiêtaj¹ na bardzo d³ugo. Rozgrywaj¹cy gra³
w dru¿ynie 2 lata, wyst¹pi³ w 62
meczach, strzeli³ 252 bramki, a jego asyst nie da siê policzyæ.
Od nowego sezonu bêdzie zawodnikiem Vive Tauron Kielce.
W rozmowie telefonicznej powiedzia³: – Jestem dwa tygodnie
po rekonstrukcji wiêzad³a krzy¿owego, teraz w trakcie rehabilitacji, a w³aœciwie na pocz¹tku drogi.
Potrwa to oko³o pó³ roku, mam nadziejê, ¿e w listopadzie wrócê
w pe³ni si³ na parkiet i zd¹¿ê siê
przygotowaæ do mistrzostw Euro-

L. Rowicka

Zapraszamy na trybuny

py. Na pytanie, jak bêdzie wspomina³ P³ock, Mariusz odpowiedzia³: – Przez te dwa lata bardzo
du¿o siê dzia³o, nie tylko sportowo, tak¿e w moim ¿yciu. To by³
bardzo intensywny okres, wyje¿d¿am ze sporym baga¿em doœwiadczeñ. Szkoda, ¿e nie uda³o
mi siê po¿egnaæ z kibicami, byli
zawsze naszym wsparciem, ósmym
zawodnikiem, dopingowali nas we
wszystkich, tak¿e tych trudnych
chwilach. Takich rzeczy siê nie zapomina.
Alexander Tioumentsev od nowego sezonu bêdzie gra³ w zespole Meshkov Brest. I ma nadziejê,
¿e jeszcze bêdzie mia³ okazjê
wróciæ do P³ocka choæ na jeden
dzieñ. – Dziêkujê za ostatni rok.

VI turniej pi³ki rêcznej kibiców im. Tomka Kaszanka

Powalczy
osiem zespo³ów
20 czerwca w hali sportowej
Zespo³u Szkó³ Centrum Edukacji im. Ignacego £ukaszewicza
w P³ocku, czyli w popularnej
Blaszak Arenie rozegrany zostanie, z udzia³em oœmiu 4-osobowych dru¿yn, VI Turniej Pi³ki
Rêcznej Kibiców im. Tomka Kaszanka.
Zakoñczy³ siê sezon ekstraklasy
szczypiornistów, na kolejne mecze
pi³ki rêcznej trzeba bêdzie poczekaæ do wrzeœnia, ale ¿eby nie zapomnieæ o ulubionej dyscyplinie,
P³ockie Stowarzyszenie Sympatyków Pi³ki Rêcznej zaprasza 20
czerwca na turniej kibiców.
Impreza jest organizowana ku
pamiêci wiernego kibica Wis³y
Tomka Kaszanka, który odszed³ od
nas ponad 9 lat temu w wyniku tragicznego wypadku. W³aœnie dlatego jego imieniem zosta³y nazwane
kibicowskie rozgrywki. Aren¹
sportowych zmagañ p³ockich fanów bêdzie tradycyjnie Blaszak
Arena.
W turnieju zagra osiem dru¿yn,
podzielonych na dwie grupy, mecze bêd¹ rozgrywane systemem
ka¿dy z ka¿dym. Do dalszej czêœci

rozgrywek zakwalifikuj¹ siê po
dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej
grupy. O koñcowym rozstrzygniêciu zadecyduj¹ mecze pó³fina³owe
i fina³. Dla najlepszych organizatorzy przewiduj¹ nagrody.
Organizatorzy zapraszaj¹ do
wziêcia udzia³u w turnieju kibiców, którzy chc¹ siê sprawdziæ
w sportowej rywalizacji z innymi
fanami, spotkaæ siê w nieco innych warunkach ni¿ na meczach
dru¿yny, tak¿e by mi³o spêdziæ
czas w gronie ludzi, dla których
handball jest czymœ wiêcej ni¿
gr¹.
Podczas turnieju cz³onkowie
Stowarzyszenia planuj¹ niespodzianki i atrakcyjne nagrody dla
kibiców, a po turnieju wspólne
spotkanie przy grillu i muzyce.
Kolejny raz w turnieju weŸmie
udzia³ ekipa fanów Montexu Lublin, którzy tydzieñ temu œwiêtowali kolejne mistrzostwo Polski
swoich szczypiornistek.
Zainteresowane udzia³em w turnieju zespo³y organizatorzy zapraszaj¹ 2 czerwca na spotkanie do
Restauracji La Petite przy ul.
Jol.
Grodzkiej 16.

Bêdê pamiêtaæ, ¿e to by³ jeden
z najwa¿niejszych sezonów w mojej karierze. Obiecujê, ¿e jeszcze
siê zobaczymy. Nigdy nie gra³em
w tak niesamowitej atmosferze,
dla tak wspania³ych kibiców. To
zaszczyt byæ zawodnikiem tej dru¿yny, graæ w tak niesamowitym
miejscu. Na zawsze bêdê pamiêta³
tê halê i atmosferê w niej panuj¹c¹ – zapewni³.
Trudno by³o kibicom po¿egnaæ
siê z Sasz¹, który gra³ w Orlen Wiœle tylko rok, wyst¹pi³ w 45 spotkaniach i strzeli³ 132 gole. Jeszcze trudniej z Kamilem Syprzakiem, który od pocz¹tku swojej
kariery by³ wierny p³ockim barwom. W zespole seniorów wychowanek klubu zagra³ w 193 pojedynkach, zdobywaj¹c 537 bramek.
– Nie ma i nie bêdzie oficjalnej informacji, gdzie bêdê gra³ w nastêpnym sezonie. Spêdzi³em tu ca³e swoje sportowe ¿ycie i mam nadziejê, ¿e jeszcze tu wrócê oczywiœcie jako zawodnik. Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ zarz¹dowi klubu, prezesowi Robertowi
Raczkowskiemu i wiceprezesowi
Arturowi Zieliñskiemu za wszystko, co dla mnie i dla dru¿yny zrobili. Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ
wszystkim, dziêki którym mog³em
siê rozwin¹æ, przede wszystkim
trenerom. Zawsze bêdê podkreœla³,
¿e P³ock to najwspanialsze miejsce na œwiecie. Moim dzieciêcym
marzeniem by³o poprowadzenie
dopingu na „M³ynie”. Marzenie
siê spe³ni³o, mogê iœæ dalej – powiedzia³ na po¿egnanie p³ocki obrotowy.
Obaj zawodnicy otrzymali upominki od pos³anki El¿biety Gapiñskiej, pami¹tkowe koszulki klubowe ze swoimi numerami oraz mnóstwo wyrazów wdziêcznoœci od kiJol.
biców.

P³occzanie
w II lidze bryd¿a
Piotr Nowicki, Leszek Biegañski,
Adam Cybulski, Boles³aw Krzewski,
Leszek Pêcherzewski i Leszek Szel¹g
walczyli i zwyciê¿yli z warszawsk¹
dru¿yn¹ Dryl Team i nastêpny sezon
spêdz¹ II lidze.
P³ocka dru¿yna o prawo gry w II lidze musia³a walczyæ z III-ligowym pretendentem, ekip¹ Dryl Team z Warszawy. Ekipa Masovii pokona³a rywali
191-163, a o zwyciêstwie zadecydowa³a koñcówka spotkania, dwie ostatnie
z szeœciu czêœci.
***
Niestety nie uda³ siê zawodnikom
z GOK II Bielsk 40-rozdaniowy fina³
p³ockiej ligi okrêgowej, który zosta³ rozegrany w siedzibie PZBS przy ulicy Z³otej
7. Przeciwko bielszczanom walcz¹cym
w sk³adzie: J. S³omski – W. Skupiñski, T.
Gawroñski – J. Maszenda gra³a dru¿yna
Milan CPK Milanówek J. Greœ – M.
Czajkowski, W. Kostrzewa – P. Józefaciuk, S. Ró¿añska – M. Wroc³awski.
Poszczególne æwiartki koñczy³y siê
wynikami: 12 – 22, 27 – 9, 22 – 44, 33
– 40, suma 94 – 115 dla GOK, po dodaniu c-over 34,3 dla Milanu ostateczny
wynik brzmia³ 128,3: 115 dla rywali,
którzy zostali zwyciêzcami ligi i wywalczyli awans do III ligi.
Mecz by³ transmitowany na ca³y
œwiat dziêki platformie BBO. W szczytowym momencie by³o nawet 500 kibiców. Podczas mistrzostw œwiata liczba
ta oscyluje wokó³ kilku tysiêcy. Jol.
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